הסקירה השבועית של ספונסר – 16.06.2013
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית תחת
הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה שלילית .מדד המעו"ף ירד מעט ,ורוב המדדים
המובילים ירדו בכ 5.2% -בממוצע כל אחד למעט מדדי התקשורת והגז ונפט שסיימו בצד החיובי .במדד ת"א  011בלטו לטובה
מניות בבילון ,פרטנר ודלק קבוצה שעלו בכ 6% -כל אחת בממוצע .מנגד ,מניית טאואר צנחה בכ ,01% -ומניות פלוריסטם,
נורסטאר ומנורה ירדו בכ 7% -כל אחת.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה שלילית .מדדי התל בונד ירדו בכ 1.7% -בממוצע כל אחד .אגרות החוב הממשלתיות
נסחרו גם הן במגמה שלילית .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו מעט במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר
ובשיעור של כ 1.2% -בממוצע במח"מ הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו ירדו מעט במח"מ הקצר ,אולם ירדו
בכ 1.6% -במח"מ הארוך .מחזורי המסחר עמדו על כ 011 -מיליון  ₪בממוצע ליום למעט יום חמישי בו נרשם מחזור חריג של
כ 5.0 -מיליארד  ,₪בעקבות עדכון המדדים.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,6..0% -מדד ת"א  72ירד ב ,..22% -מדד הבנקים ירד ב ,..62% -מדד הנדל"ן  02רשם
השבוע ירידה של  0..6%ומדד נפט וגז עלה ב .6.22% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,ירידה שבועית של 6.0%
לרמה של  1.60ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ 1.1% -במהלך השבוע החולף וסגר ברמה של  0555נקודות .המדד מדשדש כבר שמונה
חודשים ברצף בין רמות  0062-0521נקודות ,ללא כיוון ברור ולמרות עליות שערים כמעט רצופות בעולם כולו ובארה"ב בפרט.
רק אם וכאשר תגיע פריצה ברורה כלפי מעלה יתקבל איתות קניה ,ובמקרה כזה הוא יהיה משמעותי מאוד .לדעתנו ,אם ארה"ב
תמשיך להראות עוצמה נקבל גם בשוק המקומי מהלך עליות חד ומפתיע בשבועות הקרובים.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מול השקל בשבוע החולף ,בעיקר לקראת סופו ,ונסחר כעת (שישי) סביב רמה של
 1.607ש"ח לדולר .בורסות וול סטריט המשיכו להתנתק משאר השווקים בעולם והראלי המטורף נמשך גם אמש כאשר
המדדים מסיימים בעליות שערים נאות של כ 0.1% -בממוצע בעקבות פרסום נתוני מאקרו טובים מהצפוי .הסנטימנט השלילי
בימים האחרונים בשווקים מושפע ,בין היתר ,גם מהתגברות הספקולציות בכל הנוגע לאפשרות שהבנקים המרכזיים יתחילו
לנקוט במדיניות מוניטרית מרסנת ויאטו את קצב רכישות האג"ח .היום (חמישי) התפרסם נתון התביעות החדשות לדמי אבטלה
לשבוע שהסתיים ,מספר התביעות רשם ירידה לרמה של  05,111במספר התביעות לרמה של  113אלף ,לעומת  136אלף
תביעות בשבוע שקדם לו( .קרדיט ל .)Iforex -מהבחינה הטכנית ,הדולר התהפך כלפי מטה לאחר שנתקל ברמת ההתנגדות
השוכנת ברמה של  1.71ש"ח לדולר וכעת אם לא תהיה הפתעה נוספת ,המטבע האמריקאי עלול להמשיך ולהחלש לכיוון רמת
התמיכה הקרובה שנמצאת סביב אזור  1.22ש"ח לדולר.
מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  11החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW,
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף (משנת
 )5117מדד המניות הגרמני פרץ בחודש מאי את שיא כל הזמנים ובכך התקבל איתות קניה .כעת ,לאחר תיקון קטן של כמה
ימים ,רמת  0111הנקודות מהווה סטופ למהלך העולה וכל עוד המדד נמצא מעל רמה זו איתות הקניה בתוקף.
מדד הבנקים – מדד הבנקים ,הקטר של הבורסה ,רשם השבוע מהלך יורד מרף ההתנגדות האופקי ב 0,002 -נקודות .אזור
 0,022מהווה תמיכה נקודתית בדמות גאפ פתוח ואילו אזור  0,031כתמיכה מהותית .בטווח הקצר אפשרות לתיקון עולה
לאזור  0071נקודות .במידה ומחזור המסחר לא יתמוך בתיקון העולה והמדד יעצר באזור  ,0071-0072ככל הנראה יביא
לסגירת הגאפ הפתוח ב 0,022 -בהקדם.
מדד היתר  – 06המדד המשיך השבוע לדשדש בטווח  201-211נקודות .המדד הפגין עוצמה אל מול המגמה השלילית
שפקדה את השוק בימי המסחר האחרונים .בפועל הדשדוש חיובי וחיוני למגמת המדד ופריצה של  211נקודות תהווה טריגר
שוורי להמשך קיומה של המגמה החיובית .רק סגירה מתחת ל 201 -נקודות תביא לשיא יורד וככל הנראה לתחילת תיקון
מהותי יותר במדד.

ניתוח מניות
כיל ( – ).18682החברה ,פועלת בעיקר בתחום הדשנים ,והכימיקלים המיוחדים .לחברה 1 ,מגזרים ראשיים :כיל דשנים ,כיל
מוצרים תעשייתים ,וכיל מוצרי תכלית .בנוסף לחברה תחומים נוספים ,כמו ,התפלת מים ,וייצור מגנזיום.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי המניה ,שברה לאחרונה תמיכה עולה ראשית וכמו כן את רמת התמיכה האופקית ברמת .3170
לכן המניה כעת תחת איתות שלילי ,השבוע המניה ,דשדשה מעל לתמיכה מהותית  ,כאשר לפי הגרף ארוך הטווח ,שמובא
כאן ,ניתן לראות שהמניה נמצאת כעת בבדיקת תמיכה עולה ראשית ,באזור  .1011נעילה שבועית מתחת לרמה זו יאשר
איתות שלילי המשכי ,בעוד נר היפוך שבועי מעל לתמיכה העולה יאשר סיום התמונה היורדת .השבוע ,עדיין לא הושגה
הכרעה בנושא והמניה ממשיכה כאמור לדשדש מעל לתמיכה העולה המהותית .רק יכולת נעילה יומית מעל רמת  3056יאשר
איתות להיפרדות מהדשדוש ותחילת תיקון עולה משמעותי.
בזן ( – ).026.21החברה,בתי זיקוק לנפט,עוסקת בשלושה תחומי פעילות .זיקוק  ,פולימרים ,ואירומטיים .מניות החברה
נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות החברה,עברו לאחרונה מימוש חד ,עם זאת נראית כעת התייצבות בתחום רוחבי התחום
בטווח 026-066.2,כאשר יכולת יציאה מתחום זה ,יאשר את האיתות הבא במניה .נציין כי רוב התמונה הטכנית נמצאת בחלק
התחתון של המתנדים הראשיים ,כך שעדיין האיתות השלילי קיים ,והוא ייעלם רק ביכולת נעילה מעל לטווח שהוזכר לעיל.
מזרחי טפחות ( – )020202התאגיד הבנקאי ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית ,עסקית וקמעונאית ובפעילות משכנתאות
בארץ .מניות הבנק נסחרות במדד ת"א .52
ניתוח טכני – ניתן לראות כי מניות הבנק ,נמצאים תחת מימוש לאחרונה ,כאשר על הגרף ניתן לראות קו מהלך יורד ברור
לטווח הקצר ,+קו המונע בשלב זה מהמניה לשוב לרמת השיא טרום המימוש האחרון .התנגדות זו נמצאת ברמת 1071במונחי
נעילה .יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף לרמת השיא האחרון על אזור  ,+3111בשלב זה נפתח מימוש במניה,
כאשר התמיכה הקרובה הינה ברמת  1011במונחי נעילה ,רמה שנבדקה ביום המסחר האחרון .כאמור המניה נותרת תחת
מימוש כל עוד אינה חוזרת מעל קו מגמה יורד שנוצר בשבועות האחרונים.
בבילון ( – )8868000החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פתרונות תרגום,ופירוש מונחים בשני תחומים :תוכנה ,ושיווק ופרסום
באינטרנט.
ניתוח טכני – המניה נסחרת במגמה חיובית החל מסוף חודש מרץ בתצורה של שיאים ושפלים עולים .מתחילת החודש המניה
בונה תבנית המשך מהלך עולה כאשר פריצה כלפי מעלה של  5171נקודות תחדד את המגמה החיובית בנייר .מלמטה5011 ,
סומנה כתמיכה מהותית בטווח הקצר וחיונית להמשך המגמה החיובית.
פז נפט ( – )8866662לחברה ,פז חברת הנפט בע”מ ,שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
 מגזר מתחמי התדלוק והמסחר :תחנות דלק ציבוריות. שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ,ללקוחות הקבוצה. מגזר הזיקוק :מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל”ן ,תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות .המוצרים העיקריים שמשווקת
פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין ,סולר ,דלק סילוני ,מזוט ,שמנים וחומרי סיכה.
ניתוח טכני – המניה נסחרת מתחת לרמת התנגדות אופקית היסטורית סביב  20,021נקודות .בימים האחרונים המניה רשמה
תנועה צידית מתחת לרמת התנגדות זו ,מה שמגדיל את האפשרות לפריצה כבר בימים הקרובים .המניה נסחרה ברמה זו
בתחילת יוני  5100והיום לאחר כשנתיים המניה מוכנה יותר מתמיד להמשך במגמה החיובית 65,111 .סומנה המחיר יעד
התבנית .מלמטה 26,611 ,משמשת כתמיכה.
רציו ( – )022680השותפות המוגבלת ,רציו חיפושי נפט ( ,)0005עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל .רציו חיפושי נפט
נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד ,ובין רציו חיפושי נפט
(השותף הכללי) מצד שני .רציו חיפושי נפט אינה מעסיקה עובדים .השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות.
ניתוח טכני – ביום המסחר האחרון ,המניה נבלמה פעם נוספת ב 16 -אג' .המניה מדשדשת כחצי שנה מתחת לרמה זו כך
שבפועל חציה כלפי מעלה של  16אג' תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש הממושך בנייר וחזרה למתווה של מגמה חיובית.
אזור  10מהווה התנגדות נקודתית ואילו  31-30התנגדות מהותית אשר מהווה גם את המחיר היעד של התבנית הנוכחית
לאחר שהמניה תפרוץ כלפי מעלה את  16עם גיבוי של מחזור מסחר גבוה.

על רגל אחת
דיסקונט השקעות ( – )002680מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011טכנית ,ניתן להבחין ,כי רמת  0321שהייתה
התנגדות חשובה לאחרונה ,נפרצה  ,ואף נבדקה מלמעלה שוב והתהפכה על התמיכה ,מכאן שרמת  ,0321היא רמת תמיכה
מהותית כעת ,וכל עוד המניה מעל היא תחת איתות חיובי .ניתן לראות בשבועות האחרונים ,דשדוש מעל לרמת תמיכה
חשובה זו .יכולת לצאת מעל רמת הדשדוש יתקבל רק בנעילה מעל רמת .0621
אלביט מערכות ( – )86188.2מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .52מבט טכני מראה כי ,המניה נמצאת בתנועה עולה
מתקנת בשיפוע מתון בשלב זה ,כאשר רמת אזור  06111מהווה רמת התנגדות קרובה ,והשבוע רמת התנגדות זו הושגה,ואף
מעל  .יכולת שמירה בגרף השבועי על רמת  06111כתמיכה יאשר את היעד הבא על  .00111כלומר ,היעד כעת  00111עם
סטופ בנעילה שבועית מתחת ל 06111-כאמור.
שופרסל ( – )222602מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שנמצאת במהלך עולה מתקן,
נמצאת כעת לפני התנגדות על רמת  ,0103רמה שהגיעה אליה לאחרונה ,ונסוגה ממנה בשלב זה .מתברר שרמת ההתנגדות
על  ,0103היא דיי חזקה כדי שתגרום לתחילת מימוש במניה .רמת  0111היא תמיכה קרובה ואילו אזור  0521הוא אזור
תמיכה מהותי ומשמעותי.
רמי לוי ( – )8862.22מניות החברה ,נסחרות תחת מדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי ,המניה כעת תחת מימוש והגיעה עד
לתמיכת אזור  .07111בשלב זה ,וביום המסחר האחרון אף שברה אותה .המימוש כעת בתוקף כאשר רמת אזור 06111
מהווה תמיכה קרובה הבאה .שבירת  06111יאשר איתות שלילי מהותי ,בעוד חזרה מעל  ,07111יאשר סיום המימוש.
שיכון ובינוי ( – )861822.מניות החברה נסחרות במדד נדלן  .02המניה הגיעה לאחרונה לאזור התנגדות על  ,031וכשלה
מספר פעמים בפריצתו ,מה שמעיד על אזור התנגדות מהותי כעת .מאז ,יצאה המניה למימוש כאשר רק שבירת תמיכת ,761
יאשר איתות שלילי מהותי ,יותר מהמימוש שאנו רואים כעת.
קמהדע ( – )8622882מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .011מבט טכני מראה כי המניה שכעת תחת מימוש שברה
לאחרונה תמיכה חשובה על  1777אופקית .כל עוד שאין חזרה מעל לרמת השבירה שכעת התנגדות ,אין איתות חיובי והמניה
עדיין תחת מימוש כאמור.
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ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטא ת את נקודת הראייה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסים.

